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O Dia da Consciência Negra é uma data para reflexão sobre nosso passado
escravista
e a nosso
discriminação
O Dia da Consciência Negra é uma data para reflexão
sobre
passadoracial que ainda permeia fortemente o Brasil. Na Alesp,
uma oproposta
de Alesp,
criar o Dia da Consciência Negra no Estado de SP. Leia +
escravista e a discriminação racial que ainda permeia temos
fortemente
Brasil. Na
temos uma proposta de criar o Dia da Consciência Negra no Estado de SP. Leia +

Vamos refundar a República Segundo a Constituição de 1988, o
fundamento
da
democracia
brasileira é a soberania. Um povo
que se organiza de acordo com sua
história e características sociais,
promovendo, com isso, justiça,
democracia e fraternidade. Leia+

Vamos refundar a República Segundo
a Constituição
1988, o
A nova
Lei Trabalhista
entroudeem
da
democracia
vigor fundamento
dia 11 de Novembro.
Ela
brasileira
a soberania.
Um povo
representa
uma émudança
nas leis
que se organiza
com sua
que vigoraram
desde de
os acordo
anos 40.

A nova Lei Trabalhista entrou em
vigor dia 11 de Novembro. Ela

história ae Lei
características
Basicamente
retroagiu umasociais,
com que
isso, osjustiça,
parcelapromovendo,
de direitos
democracia
e fraternidade.
Leia+
trabalhadores
conquistaram
há mais

parcela de direitos que os
trabalhadores conquistaram há mais
de 70 anos. Leia+

de 70 anos. Leia+

Chegou o informativo impresso com
iniciativas do nosso mandato em
Sorocaba. São ações voltadas à
saúde, educação e segurança
pública.
Venha
adquirir
seu
exemplar: rua Doutor Armando
Sales de Oliveira, 94, Trujillo Sorocaba/SP. Baixe o boletim

Chegou o informativo impresso com
iniciativas edo nosso
Cadastre-se
recebamandato
as em

Cadastre-se
informações

Sorocaba.e São
ações voltadas
à
informações
iniciativas
do
saúde,
educação
e Raul
segurança
mandato
do deputado
estadual
pública.
adquirir
Marcelo
pelo seu Venha
e-mail ou pelo
seu seu

mandato do deputado estadual Raul
Marcelo pelo seu e-mail ou pelo seu
WhatsApp. Você ficará informado

exemplar:
Armando
WhatsApp.
Você rua
ficaráDoutor
informado
de Oliveira,
94,
sobre Sales
projetos
de
lei Trujillo
e
Sorocaba/SP. Baixe
boletim
questionamentos
ao o governo

sobre
projetos
questionamentos
estadual. Leia+

e
e

receba
iniciativas

de
ao

as
do

lei
e
governo

estadual. Leia+

Compartilhe
Compartilhe

representa uma mudança nas leis
que vigoraram desde os anos 40.
Basicamente a Lei retroagiu uma
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Política Anti-SPAM: O mandato do deputado estadual Raul Marcelo (PSOL) respeita o seu tempo e a sua
e repudia
práticaede
envio de e-mails sem solicitação. Caso não queira mais receber
Política Anti-SPAM: O mandato do deputado estadual Raul Marceloprivacidade,
(PSOL) respeita
o seuatempo
a sua
nossos
privacidade, e repudia a prática de envio de e-mails sem solicitação. Caso não queira mais receber boletins semanais, clique aqui.
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